
                                              
 

Western NIS Enterprise Fund надав 1 мільйон гривень Печеніжинській ОТГ в 
рамках проекту «Громада на мільйон» 

 

 
 
12 березня, 2018 р., Київ, Україна - на телеканалі «1+1» відбувся фінал першого в Україні 
бізнесово-соціального реаліті «Громада на мільйон». В ньому 5 об'єднаних територіальних 
громад (ОТГ) змагалися за грант у розмірі 1 мільйон гривень від Western NIS Enterprise Fund 
(WNISEF), створюючи проекти для поліпшення життя в регіонах. В результаті перемогла 
Печеніжинська ОТГ, яка розробила проект шокової заморозки малини. 
 
Загалом реаліті складалося з 7 епізодів, у кожному з яких громади проходили ряд випробувань, 
так званих бізнес-завдань, заробляли гроші, довівши вміння вести бізнес і розвивати потенціал 
своєї громади, згуртованість команди та креативний підхід. Серед учасників проекту були Скала-
Подільська ОТГ (Тернопільська обл.), Печеніжинська ОТГ (Івано-Франківська обл.), Новопсковська 
ОТГ (Луганська обл.), Бузька ОТГ (Миколаївська обл.) та Княгининівська ОТГ (Волинська обл.). 
 
Ірина Озимок, Керівник Програми місцевого економічного розвитку WNISEF стала ведучою 
телешоу: «Це шоу має справжню освітню функцію – громади вчились розвивати бізнес ідеї, 
розробляли тури вихідного дня, згуртували команду. Ба більше, телепередача об’єднала 
громади з різних регіонів, і відтепер вони і надалі будуть обмінюватися досвідом та історіями 
успіхів децентралізації. Я щиро захоплююсь усіма учасниками телешоу».  
 
Ігор Довірак, Голова Печеніжинської ОТГ: «Ми отримали унікальний досвід разом виконувати 
різноманітні завдання, від простих до складних, які можуть здивувати Україну. Головне, що 
люди вже сьогодні сприймають реальність по іншому, вони повірили у свою силу через 



згуртованість. А, пройшовши такі випробування, віднайшлися однодумці, які створили 
сільськогосподарський кооператив та готові втілювати наш проект шокової заморозки 
малини в життя завдяки гранту від WNISEF. Роботи попереду багато, ризиків також, але я 
вірю в згуртованість громади і в нас все обов’язково мусить вийти».  
 
Проект вироблений «1+1 Продакшн» за фінансування програми Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) DOBRE. Ведучими проекту були Ірина Озимок, Керівник Програми місцевого 
економічного розвитку WNISEF, та Дмитро Огньов, бізнесмен і власник однієї з найбільших 
українських ферм «Меринос-Захід». 
 

*** 
 
Програма USAID «Децентралізація приносити кращі результати та ефективність» (DOBRE) - це 
п'ятирічна програма, яка реалізовується міжнародною організацією ГлобалКомьюнітіз 
(GlobalCommunities) і фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма 
спрямована на підтримку місцевого самоврядування та формування кращих умов для розвитку 
об'єднаних територіальних громад. Програма USAID DOBRE працює в 7 областях: Дніпропетровській, 
Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. 
 
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих 
інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID). Фонд має понад 20 років досвіду успішного інвестування у 
підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом, фонд інвестував 168 млн. доларів США у 118 
компаній із приблизно 25 000 працівників та зробив можливим залучення 1,5 млрд доларів в компанії 
України та Молдови. 
 
З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму $35 
млн, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне 
інвестування та економічне лідерство. WNISEF фінансує інноваційні, високоефективні програми, що 
спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. 
www.wnisef.org. 
 


